
  

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 :المسلك الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 التاريخ والجغرافيا:المادة

 

  1 

2 

 2112يونيو :  ـــــدورةــــــــــالــ
ولى بكالوريا :وىـــــالمست

 
 اال

نج  ساعتان :ازـمدة االإ
 

 الموضوع
 

 (11/11)االشتغال بالوثائق :اــــــجغرافيمادة ال 
وربينتاج الفالحي في االاالإ                                         : 1الوثيقة 

 
 2112لسنة  حتحاد اال

 اللحوم الحليب شمندر السكري ال السكر الذرة القمح المنتوج
 31 148 11901 2107 47 122 طن/ نتاج بمليونالإ اكمية 

 9,93 62, 19 39.92 1102 4074 21021 من االنتاج العالمي %
 4 2 1 3 3 1 الرحتبة العالمية

-Union Européenne. Chiffres  clés d’europe. pp. 119 -120. Ed. 2014 
- Images économiques du monde. 2016 

 : 2الوثيقة 
وربي  ة،فبفضل الحماية القوي"      

 
ذ حتمثل اإ  عبر السياسة الفالحية المشتركة،يستفيد القطاع الفالحي من دعم االحتحاد اال

عضاء امن ميزانية االحتحاد وهو ما حتنتقده بعض الدول  71%له  المخصصة المساعدات
 
مثل المملكة المتحدة وبعض ال

مريكية ودول 
 
ستراليا والبرازيل ةفالحيالشركاء التجاريين مثل الواليات المتحدة اال

 
 .كبرى كا

ساليب مكـثفة في ا       
 
وربا اكـتفاًء ذاحتيا حققت  نتاج مما يحقق فائضا في بعض المنتجات، وبذلكالإ حتعتمد الفالحة عموما ا

 
ا

نتاج الزراعي لتوليد الطاقة من قسطوشرعت في استعمال ... ائيةالغذواسعا في  المحاصيل  كبر من ... االإ
 
ن الجزء اال اإ

نتاج الزراعي يستعمل في  لكـثير من ، واوب المستوردة غالباكميات كبيرة من الحب يستهلك الذي حتربية الماشيةقطاع االإ
نه... ياه والطاقةالم

 
                            ."ةالهواء والمياه السطحي لتلوث امصدر  يعتبر كما ا

                                                                                                                                                     Source : Commission européenne 2013                                                                      
 

وربي حسب القيمة سنة  حتحادادالت التجارية الخارجية لال بنية المب                             : 3الوثيقة 
 
 2113اال

  الواردات (%)  الصادرات  ( %) المواد
 2 204 مواد غذائية

 29 2 محروقات ومعادن
الت ومعدات النقل

 
 22 71 ا

 9 12 يةمنتوجات كيماو
 23 23 منتوجات مصنعة

خرى 
 
 3 303 مواد ا

وربي اللجنة .3211                                                                                                                
 
 Eurosat.ةاال

 ..../....خلفـــه( ي)ـرــــــــــــانظـــ                                                                                                                        
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

و المسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة

 

 

 
2 
2 

 2112يونيو   :ـــــدورةــــــــــالــ
ولى بكالوريا :المستـــــوى

 
 اال
نجـاز  ساعتان  :مدة االإ

 

هم                             : 7الوثيقة 
 
وربي ينركاء التجاريالشا

 
حتحاد اال  (حسب القيمة)  2112 لسنة لالإ

 %النسبة  واردات االحتحاد من %النسبة  ت االحتحاد نحواصادر 
مريكية

 
 2103 الصين 2104 الواليات المتحدة اال

مريكية 902 الصين
 
 1703 الواليات المتحدة اال

 1103 روسيا 701 روسيا
 302 اليابان 302 اليابان

وربية                                                                                                                                         
 
 Europe en chiffres. Février 2016 .اللجنة اال

نية ل بعد      
 
ربع لوثائققراءحتك المتا

 
جب اال

 
 ( ي)ا

 
سئلة اال

 
 :ةيحتعن اال

لى 1بالوثيقة   نتاج الفالحيالإ اكمية المعطيات المتعلقة ب (ي)حول - 1     (ن3)..................................................مبيان مناسب اإ
  (ن1).................................................................................................................................... 1الوثيقة  الظاهرة  موضوع  (ي)صف - 2   
  3و 2من الوثيقتين  (ي)استخرج  - 3   

 
 (ن2)............................................................................................................................. :حتيما يا

             
 
 ؛1الوثيقة ما يفسر الظاهرة موضوع  -   :2ة من الوثيق -ا

وربيب مشاكل الفالحة -                               
 
 ؛االحتحاد اال

وربيلال الخارجية التجاريةالمبادالت بنية خصائص  -  :3من الوثيقة  -ب 
 
 ؛حتحاد اال

  (ن2) فيهامكانة الصين  (ة)لالحتحاد مفسرا الت التجاريةالتوزيع الجغرافي للمباد مميزات 7 الوثيقة من( ي)استخلص - 7   
عاله و انطالقا من - 2   

 
 فيها جوانب القوة والضعف في( ين)فقرة حتبرز ( ي)كـتب، ا  على ما درست ااعتمادالوثائق ا

وربيحتجربة          
 
     (ن2) .................................................................................................................................................................االحتحاد اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/11) مقاليالموضوع ال:  خـــــــــتاريمادة ال 
حد الموضوعين( ي)كـتبا  

 
 : التاليين في ا
ول

 
 :الموضوع اال

سمالي خالل القرن عرف العالم ا    
 
 .عميقة همت مجاالت مختلفة، كانت لها انعكاسات جذرية اقتصادية حوالتحت 19لرا

حتي (ين )موضوعا مقاليا حتحلل( ي)كـتبا           
 
 :فيه اال

سمالي خالل القرن التحوالت الفالحية والصناعية  -                                
 
 ؛19بالعالم الرا

سمالية خصائص -                                
 
 ؛ماليةال الرا

  .االقتصادية التحوالت كبتااالنعكاسات الفكرية التي و -                                
 :الموضوع الثاني          

 وشرعتا في حتنظيم البالد ،1912 مارس 31سبانيا من فرض نظام الحماية على المغرب منذ فرنسا واإ  كل من حتمكنت     
     .قصد استغالل خيراحتها     

ثاره على المجتمع؛مظاهر االستغال فيه ( ين)حتوضح موضوعا مقاليا ( ي)كـتبا            
 
   ل االستعماري لالقتصاد المغربي وا

 .1939و 1931حتطور الحركة الوطنية ما بين ( ة)مبرزا                
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 هوي الموحداالمتحان الج

و المسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة

 

1 
2 

 2102يونيو :  ـــــدورةــــــــــالــ
  :المستـــــوى

 
 ول  بكالوريااال
نجـاز  ساعتان :مدة االإ

 

جابصـــــــعنا                                                سلم التنقيط                                                           ةــــــــــــــر االإ

 

 (نقط01) االشتغال بالوثائق: اـــــــــــــــمادة الجغرافي 
ل  0 نتاج الفالحي الواردة في الوثيقةالإ تحويل المعطيات المتعلقة بكمية ا -0 عمدةمبيان  اإ

 
 ن3        ...........................................باال

 ن0        ....................................اعالمينتاج الفالحي واحتالله مراتب متقدمة الإ تنوع وضخامة ا: 0 الوثيقة موضوعوصف الظاهرة  -2
 ن2        ..............................................................................................................:3و  2 استخراج المعطيات من الوثيقتين -3

         (2)من الوثيقة -
 (.، الدعم، الميزانيةالحماية )تحادة المشتركة لالالسياسة الفالحي -  :التفسير 

ساليب مكـثفة في  -                                                             
 
نتاجاعتماد ا نتاج الفالحي لتوليد الطاقة  - االإ   .توظيف االإ

 (من الميزانية 01 %) االنتقاد الذي لقيه الدعم الكبير المخصص للفالحة  -: المشاكل 
 . تلويث البيئة -استهالك المياه والطاقة -                                                     

 :تحادالخارجية لال يةالتجارالمبادالت خصائص بنية  3 من الوثيقة -                   
 ارتفاع حصة المواد المصنعة والكيماوية  -، والوارداتمكونات الصادرات تنوع  عدد وت -                                                              

 ارتفاع حصة  - (من الواردات 88%و من الصادرات 81%)في المبادالت التجارية                                                                 
  .فاض حصة المواد الغذائيةخان -المحروقات والمعادن في الواردات                                                                 

وربي من   الخارجية  التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية استخالص مميزات  - 0
 
تحاد اال  مع تفسير مكانة  0الوثيقةلالإ

 ن2         ......................................................................................................................................................:الصين فيها        
 استخالص المميزات: 

ول  للزبناء ب  ...التجارية لالتحادبادالت الم ثلث واليح هيمنة الواليات المتحدة والصين عل  -                   
 
 21,0%تصدر اال

  لالتحاد وضعية الميزان التجاري  - ...اليابان في التبادل مع االتحادحصة  ضعف  -... 21,3% ــــب ونينمللم الثانيةو                       
        ... مع شركائه                     

 وربيالتفسير مكانة الصين في مبادالت ا
 
   : تحاد اال

 ...لمنظمة التجارة العالمية لصيناضمام سياسة االنفتاح وان -        
نتاج صناعي ضخم ومتنوع وذو  -          ...تنافسيةقدرة اإ
ل  هحاجت وتزايد الصينيالتحول الذي يعرفه المجتمع  -          ...جة من طرف االتحادتمن ستهالكيةمواد صناعية ا اإ

و  - 8
 
 ن2......          .:........................................................................ربيكـتابة فقرة حول جوانب القوة والضعف في تجربة االتحاد اال

 عملة  ...تحقيق حرية تنقل الرساميل والبضائع ،...(مبادالت...  صناعة...  فالحة) قوة اقتصادية عالمية: وانب القوةج -
فراد... موحدة وقوية   

 
                       ...حرية تنقل اال

قليمية.. دعم الفالحة بين دول االتحاد اينتب - :جوانب الضعف - خر في مجال الصناعة - ...التباينات االإ
 
لكـترونية التا   ...االإ

ورو من طرف كل الدول -                              
 
خرى  -... مشكل الهجرة - ...عدم تداول عملة اال

 
 .مشاكل ا

 
 
 
 

https://motamadris.ma/


 

  (نقط01) الموضوع المقالي:  مادة التاريخ 
ول
 
 :الموضوع اال

شكالية: الجانب المنهجي                 ن2 ....       .................................مناسبةوضوح ومنطقية التصميم وخاتمة  ،مقدمة مناسبة وطرح االإ
 ن0 ..................................................       ..........................................................................................الجانب المعرفي              

تي                                                                                                                                                                                                             
آ
 توزع كاال

وال        
 
سمالي خالل القرن التحوالت  التي عرفتها الفالحة والصناعة في العا: ا

 
                                                                         ن3 ..................                 ........................................................................:01لم الرا

 نتاج جديدة: الفالحة ساليب اإ
 
نتاج... لفالحيمردود اتطور ال... تقنيات وا  ...تزايد وتنوع االإ

 نتاج بالوحدة : الصناعة لة االعتماد ...الصناعيةتنظيم عمليات االإ
آ
 ... استخدام مصادر طاقة جديدة  ...عل  اال

نتاج                               نتاجية نمو االإ جما تزايد مساهمة الصناعة في الصادرات وفي الناتج.. .واالإ سمالية ليالداخلي االإ
 
 .للدول الرا

سماليخصائص : ثانيا       
 
 ن2     ................            ......................................................................................................................................................................................................:مالية ة الالرا

بناك ـــ     
 
سهم ـــ ... تطور وظيفة اال

 
سماليــ ... تزايد دور البورصة في االقتصادـــ  ...ظهور شركات اال

 
   الهولدينغ:توسع التركيز الرا

بناكـــ             
 
 ...خضوع الصناعة لهيمنة اال

 ن2       .....................        ....................................................................................................................................................................................................................:الفكريةاالنعكاسات : ثالثا
 ... وية ـ االشتراكية العلميةبااالشتراكية الطو: وتياراته ...االشتراكي كرالفبروز ـــ      
 ن0         ..........................................................................................التعبير التاريخي، اللغة، شكل التقديم :الجانب الشكلي         
 :الموضوع الثاني  
شكالية وضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة: الجانب المنهجي                ن2         ........................................مقدمة مناسبة وطرح االإ

  ن0         .............................................................................................................................................الجانب المعرفي              
تي                                                                                                                                                                                                             

آ
                                       توزع كاال

وال       
 
       ن3          .................... ...................................................................................................................................:مظاهر االستغالل االستعماري في المجال االقتصادي: ا

 ...الخاص والرسمياالستيطان الزراعي  -                    
 ...دور المؤسسات المالية والبنكية -                   

  ...االستغالل المنجمي -
  ...مبادالت تجارية غير متكافئة -

ثار :ثانيا
آ
 ن2          .........................................................................................................................................................:لمجتمععل  ا االستعماري  االقتصادياالستغالل  ا
فالس الحرفيين ـ ظهور طبقة عمالية حرمت من كافة ا: في المدن -  ...لحقوقتدهور الحرف التقليدية واإ
رياف -

 
  ...الهجرة نحو المدن - ... تفقير الفالحين واستغاللهم: في اال

 ن2         ............................. ..............................................................................................................................0131 - 0131تطور الحركة الوطنية المغربية ما بين : ثالثا
ة الحركة الوطنية  -               

 
 ...ظروف نشا

صالح الوطني/ كـتلة العمل الوطني ظهور التنظيمات السياسية -                ساليب عملها ...حزب االإ
 
 ...الصحف، الجمعيات: ا

صالحات المغربية ورد فعل سل -                 ... طات الحمايةبرنامج االإ
 ن0          .................................................................................................التعبير التاريخي، اللغة، شكل التقديم :الجانب الشكلي 

 

  

 هادة البكالوريا امتحانات نيل ش
 االمتحان الجهوي الموحد

و المسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 والجغرافياالتاريخ  : المادة

 

2   

2 

 
 
 

 

 2102يونيو :  ـــــدورةــــــــــالــ
  :المستـــــوى
 
 ا
 
 ول  بكالورياال
نجـاز  ساعتان:مدة االإ
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